
ERRATA 

 

A equipe do Núcleo de Pesquisa em Qualidade da Madeira, do Instituto de Florestas, da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, torna pública as retificações a serem 

consideradas no Relatório Final do Projeto “Avaliação de indivíduos arbóreos na Praça Getúlio 

Vargas na cidade de Nova Friburgo/RJ, através de técnicas não-destrutivas de aferição da 

qualidade, integridade e fitossanidade dos fustes e da madeira”, desenvolvido entre novembro 

de 2019 e abril de 2020. 

 

 Página 28, em “DAP” onde se lê “47,75 e 70 cm”, leia-se “47,75 e 7,0 cm”; 

 

 Página 69, em “Intervalo de inspeção” onde se lê “6 a 12 meses”, leia-se “12 a 18 meses”; 

 

 Página 142, em “Descrição dos Resultados” onde se lê “Indivíduo que não atendia os 

requisitos mínimos para a realização da resistografia, tomografia e avaliação de alvo. No 

entanto, face as brotações epicórmicas estarem crescendo, isso sugere risco futuro, uma vez 

que estão ligadas ao toco, que apresenta processo de deterioração em curso. Dessa forma, 

essas brotações, ganhando peso, em função do crescimento, podem romperem-se no ponto 

de ligação com o toco”, leia-se “Indivíduo jovem que não atendia aos requisitos mínimos para 

a realização das análises de resistografia, extensometria e tomografia. Apresenta baixa 

classificação de risco, indicando que as probabilidades de falha e impacto são improváveis 

(na imagem apresentada, o indivíduo descrito refere-se ao que aparece em primeiro plano, 

com DAP de 4,46cm, localizado a frente de um indivíduo com diversas brotações)”; 

 

 Página 156, em “Descrição dos Resultados” onde se lê “O resultado encontrado teve como 

base apenas a análise de fitossanidade, onde indica que a árvore apresenta um risco extremo, 

tanto para o estado do tronco quanto para copa e galhos”, leia-se “O resultado encontrado 

teve como base apenas a análise de fitossanidade, onde indica que a árvore apresenta um 

risco alto, tanto para o estado do tronco quanto para copa e galhos”; 

 

 Página 205, “Dados Dendrométricos – DAP” onde se lê “47,75 / 70* cm”, leia-se “47,75 / 7,0* 

cm”. 

 

 

- Equipe NPQM-UFRRJ. 

 


